
PALLETBOXEN
STRONGBOX 

 
MET VLAKKE  

BINNENWANDEN 
1200 X 1000

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr.
1200 x 1000 x 780 mm (sleden)
(1110 x 910 x 605 mm binnenwerks)

1200 x 1000 x 580 mm, 430 ltr.
1200 x 1000 x 600 mm (sleden)
(1110 x 910 x 425 mm binnenwerks)
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art.nr. omschrijving

1092/F4 op 4 poten

Sterke zakken, die uw palletbox schoonhouden en vloeistof op zijn 
plaats houden. Afmeting zodanig gekozen dat bij de standaard-
hoogte palletbox ook de gehele buitenkant bedekt is.

art.nr. voor bodemmaat gewicht

1089/liner 1200 x 800 mm 8 kg per 
25 stuks

1091/liner 1200 x 1000 mm 11,5 kg 
per 25 
stuks 

Palletboxen in ISO palletformaat.

1200 x 1000 580/600 mm hoog, 430 ltr. 760/780 mm hoog, 610 ltr.

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden 

bodem / zijwanden
gesloten

1092/C4 1092/CT6 1092/C3T 1091/C4 1091/CT6 1091/C3T

31,7 kg 35,2 kg 38,6 kg 37 kg 40,5 kg 43,9 kg

bodem / zijwanden 
geperforeerd

1092/F4 1092/FT6 1092/F3T 1091/F4 1091/FT6 1091/F3T

30,7 kg 34,2 kg 37,6 kg 35,4 kg 38,9 kg 42,3 kg

De 1091/C3T (1200 x 1000, 3 sleden, dicht)  is uit voorraad leverbaar 
in de kleuren groen, rood, blauw en zwart (recycling materiaal), an-
dere typen op aanvraag.

Alle Strongboxen en Maxi-
boxen XL met bodemmaat 
1200 x 1000 mm houden wij 
op voorraad, voorzien van ver-
sterkte sleden. Deze zijn perfect 
geschikt voor draaistapelaars 
en automatische handling.

art.nr. omschrijving

1091/C4R 1200 x 1000 mm op 4 
poten met wielen

Op aanvraag voorzien wij pal-
letboxen ook van 2 sleden over 
de korte zijde van 1000 mm.

Normale sleden.

Versterkte sleden (standaard).

Strongboxen met wielen blij-
ven stapelbaar. Op wielen 
staat de box 150 mm hoger.

1200 x 1000 x 580 mm, 430 ltr.
(1110 x 910 x 425 mm binnenwerks)
gewicht 31,7 kg

1200 x 1000 x 580 mm, 430 ltr.
(1110 x 910 x 425 mm binnenwerks)
gewicht 30,7 kg

1200 x 1000 x 600 mm, 430 ltr.
(1110 x 910 x 425 mm binnenwerks)
gewicht 38,6 kg

art.nr. omschrijving

1092/C3T op 3 sleden

art.nr. omschrijving

1092/C4 op 4 poten

palletbox zakken
(lengte: 1850 mm)
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Palletboxen kunnen voorzien 
worden van uitloopstops of uit-
loopkraan. Ø 1 of 2 duims op 
de lange of korte zijde.

Standaard vakverdelingen.

art.nr. omschrijving

1091/C4-RE op 4 poten, recycle

Scharnieren voor het beves-
tigen van een deksel op een 
palletbox. Het scharnier is 
zo ontworpen dat het deksel 
goed afsluit en toch afneem-
baar is.

art.nr. omschrijving

90696-SCHAR-PBM scharnier t.b.v. 
deksel

art.nr. omschrijving

1091/C3T-RE op 3 sleden, recycle

art.nr. omschrijving

1091/C3T-V op 3 sleden

1200 x 1000 x 780 mm, 610 ltr.
(1110 x 910 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 44,5 kg

1200 x 1000 x 780 mm, 610 ltr.
(1110 x 910 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 44,5 kg - recycle materiaal

Ons universele oplegdeksel past op en onder ons bekende pallet-
boxen. Hierdoor zijn verschillende merken door elkaar te gebruiken. 
Beide deksels kunnen voorzien worden van rubberafdichting.

art.nr. omschrijving

4410.620 oplegdeksel  
(enkelwandig)

art.nr. omschrijving

90044-622-0 universeel oplegdeksel  
(dubbelwandig)

1200 x 1000 mm 
gewicht 9,5 kg

1200 x 1000 mm 
gewicht 8 kg

Palletboxen voorzien we van 
vele extra´s zoals kraangat-
voorbereiding, deksels, sloten, 
scharnieren, onuitwisbare op-
drukken, etc.

Palletboxen in gebruik in een spuitgietfabriek.

art.nr. omschrijving

1091/C4 op 4 poten

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr.
(1110 x 910 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 37 kg

1200 x 1000 x 760 mm, 610 ltr.
(1110 x 910 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 37 kg - recycle materiaal




